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5ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສໍາລັບ
ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕະຫຼາດທຶນ ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ສະນັ້ນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານຊຸກຍູ້
ບໍລິສັດເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໂດຍຖືເປັນວຽກບູລິມະສິດຢູ່ໃນແຜນ 
ຍຸດທະສາດພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025. ນັບແຕ່ຕະຫຼາດຫຼັກ
ຊັບລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2010, ຮອດປະຈຸບັນ ມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນທັງໝົດ 11 
ບໍລິສັດ ໂດຍມີມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ 847 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 4,54% 
ຂອງ GDP (ບໍ່ລວມການລະດົມທຶນໂດຍການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ). ຍອດເຫລືອ 
ການລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 15-18% ຂອງ GDP ໃນປີ 2025 
(ລວມການລະດົມທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ).

ການລະບາດຂອງ Covid-19 ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມອ່ອນໄຫວໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ຄືກັນກັບປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ. ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງເລັ່ງການເຊື່ອມ
ໂຍງເສດຖະກິດກັບອີກ 9 ປະເທດສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (ASEAN), 
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເປີດເສລີທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິ 
ການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດຮອບດ້ານໃນ 
ພາກພື້ນ (Regional Comprehensive Economics Partnership: RCEP) ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ 
ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ປະກອບດ້ວຍບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, 
ເກົາຫຼີໃຕ້, ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຊຶ່ງກວມເອົາເກືອບ 1/3 ຂອງ ເສດຖະກິດໂລກ.

ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສໍາເລັດຂອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດວາງມາດຕະຖານ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຂອງຕະຫຼາດ. 
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ການພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ຈະຊ່ວຍ 
ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກ 
ຊັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງ 
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕໍ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນ ບໍລິສັດໃນ ສປປລາວ 
ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງຕົນ ໂດຍ 

ຄຳນໍາ
................................
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ການໝູນໃຊ້ຫລັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງບັນດາປະເທດໃນ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ສຄຄຊ ໄດ້ປັບປຸງກົດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສໍາມະນາ, ຈັດພິມເອກະສານ ແລະ ສົ່ງ
ຄະນະໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກສາກົນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG).

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຈໍານວນໜຶ່ງແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ເພື່ອຍົກ
ລະດັບມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສໍາລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫັຼກຊັບຢູ່ 
ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຫັນ 
ວ່າຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຄຄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) 
ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສ້າງ“ ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສໍາລັບບໍລິສັດຈົດ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ”. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນຢ່າງດີ
ຈາກ ກະຊວງເສດຖະກິດປະເທດສະວິດ (The Swiss State Secretariat for Economic 
Affairs: SECO) ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ຄໍາແນະນໍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດຈົດທະບຽນກ່ຽວກັບ 
ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍໄດ້ດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ
ຕະຫຼາດທຶນລາວ. ສຄຄຊ ຫວັງວ່າ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຈະໝູນໃຊ້ຄໍາ 
ແນະນໍາສະບັບດັ່ງກ່າວ  ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທືນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແນໃສ່ການປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ.

ທ່ານນາງສາຍສະໝອນຈັນທະຈັກ
ຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຄໍານໍາ
................................
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ, ສ້າງສະ
ພາບແວດລ້ອມການລົງທືນທີ່ເອື້ອອໍານວຍ, ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕະ 
ຫຼາດທຶນ ແລະ ພາກເອກະຊົນແບບຍືນຍົງ. ໃນຖານະເປັນນັກລົງທືນລະດັບໂລກ, IFC ໄດ້ 
ເຫັນຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນທີ່ດີໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ພວກ 
ເຮົາລົງທຶນ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່.

ການຮັບຮອງເອົາການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດເພີ່ມປະ
ສິດທິພາບຂອງຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ, ພາໃຫ້ຂອດການຕັດສິນໃຈດີຂຶ້ນ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການ ດໍາເນີນງານ. ບັນດາບົດສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຈັດ 
ການກອງທຶນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນໃນບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີ
ກວ່າ, ລວມທັງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ກວດສອບເອກກະລາດ ທີ່ຄ່ອງຕົວ. ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີ
ຄະແນນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ສູງຂຶ້ນກໍ່ຍັງມີຕົ້ນທຶນທີ່ຕໍ່າ 
ກວ່າທັງໃນຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່. 

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຊັດເຈນວ່າເປັນຫຍັງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການພັດ
ທະນາຕະຫຼາດທຶນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ 
ຂອງ ສປປ ລາວ.

 ປະເທດທີ່ມີ GDP ປະມານ 18 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2019, ມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດອັນ  
ໃຫຍ່ຫຼວງໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເສດຖະ
ກິດຮອບດ້ານໃນພາກພື້ນ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງ ໃນສັນຍາການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດທີ່ສາ
ມາດເພີ່ມມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີໃຫ້ແກ່ ເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2030.

 ເຖິງແມ່ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິຮູບທີ່ ສໍາຄັນເພື່ອຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕັ້ງ
ແຕ່ປີ 1986, ແຕ່ວ່າຊ່ອງຫວ່າງການພັດທະນາລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດອາ
ຊຽນທີ່ມີການພັດທະນາກ່ວາຍັງມີຫຼາຍ. ຫລາຍບໍລິສັດຂອງລາວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການ
ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລວມທັການນໍາໃຊ້ລະບົບບັນຊີທີ່ໂປ່ງໃສ 
ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່. ດ້ວຍ 
ເຫດນັ້ນ, ບໍລິສັດຂອງລາວຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.
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ຄຳຂອບໃຈ
................................

ເພື່ອຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງ, ອົງການການເງິນ 
ສາກົນ ຫຼື IFC ມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສໍານັກ
ງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ ແລະ 
ໄດ້ສ້າງ “ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິ 
ຫານອົງກອນ ສໍາລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.” ຄວາມ 
ພະຍາຍາມດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ     
ເປັນຢ່າງດີຈາກການກະຊວງເສດຖະກິດປະເທດ 
ສະວິດເຊິແລນ (SECO) ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີດໝາຍສໍາຄັນ ສໍາລັບ 
ສປປ ລາວ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບບໍ
ລິສັດລາວທ່ີສະແຫວງຫາທ່ີຈະນຳເອົາການປະຕິ   
ບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານສາກົນ. ນີ້ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ບໍລິິ 
ສັດລາວ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ 
ສາກົນ ແລະ ຍັງຄົງສາມາດແຂ່ງຂັນເພື່ອການເຕີບ 
ໂຕໃນໄລຍະຍາວ. ບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວຍັງຈະຊ່ວຍ
ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັຼກຊັບລາວ 
ແລະ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໃນການປັບປຸງລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ ຂອງປະເທດຕື່ມອີກ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ 
ລາວທັງຫມົດ ຈົ່ງນໍາໃຊ້ ບົດແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ເປັນ 
ແຜນແນວທາງ ເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານ ແລະ ການ
ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນຂອງຕົນ. 
ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດຕົນເພື່ອຜົນປະໂຫຍ
ດຂອງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

Kyle Kelhofer
ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອາວຸໂສ IFC ປະຈໍາພາກພື້ນ ສໍາລັບ 
ສສ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ

“ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານອົງກອນ ສໍາລັບ 
ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ” ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາ 
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ໂດຍສໍາ
ນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫັຼກຊັບລາວ 
ໂດຍການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກ IFC 
ແລະ ທະນາຄານໂລກ.

ທີມງານຂອງໂຄງການປະກອບມີ: 

ຈາກສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັຼກຊັບ
ລາວ, ການພັດທະນາ ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການ 
ບໍລິຫານອົງກອນ ສໍາລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແມ່ນ 
ນໍາໂດຍ ທ່ານນາງ ສາຍສະຫມອນ ຈັນທະຈັກ, 
ຫົວຫນ້າ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ
ຊັບລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກທີມງານບໍ 
ລິຫານອົງກອນຂອງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ.

ໂຄງການບໍລິຫານອົງກອນ ແຫ່ງ ສປປລາວ ນໍາພາ 
ໂດຍ ທ່ານ Leyal Savas ຫົວຫນ້າ ຝ່າຍບໍລິຫານ 
ອົງກອນຂອງ ອົງການ IFC ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍ 
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໜູນ ຈາກ ທ່ານ Anar Aliyev ຜູ້ 
ຮັບຜິດຊອບດ້ານບໍລິຫານອົງກອນຂອງ IFC ແລະ 
ທ່ານ Alexander Berg ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ຂະ 
ແໜງການເງິນຂອງທະນາ ຄານໂລກ. 

ສຸດທ້າຍນີ້, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງ
ຈິ ງໃຈມາຍັງກະຊວງເສດຖະກິດຂອງສະວິດ 
(SECO) ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ 
ຮ່ວມມືທີ່ດີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການນີ້.

8ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສໍາລັບ 
ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ



9ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສໍາລັບ
ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຄຳຂອບໃຈ
................................

ຄໍາແນະ ນໍາ ວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ສໍາລັບບໍລິສັດໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະ ບັບ ນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ 
ຈຸດ ປະ ສົງ ໃນການຍົກ ລະ ດັບ ມາດ ຕະ ຖານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານສໍາລັບ  ບໍ ລິ ສັດ ຈົດ ທະ ບ ຽນ ໃນ ຕະຫຼາດ 
ຫຼັກ ຊັບ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ບໍລິສັດ”) ຢູ່   ສ ປ ປ ລາວ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ມາດ ຕະ ຖານ ຂອງ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ໃນ 
ພາກ ພື້ນ ແລະ ສາກົນ   ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຫຼັກ ການ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານຂອງອົງການພັດທະນາ ແລະ 
ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດສາກົນ   (G20/OECD)1 ແລະ ຫຼັກການ ປະ ເມີນການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ຂອງ 
ສະ ມາ ຄົມ ບັນ ດາປະ ເທດອາ ຊີ ຕະ ເວັນ ອອກ ສຽງ ໃຕ້ (ASEAN Corporate Governance Score-
card). ຄໍາ ແນະ ນໍາສະ  ບັບ ນີ້   ກໍາ ນົດ ແນວ ທາງ ໃນກາ ນ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ  ສໍາ ລັບ  ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ, 
ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ຈົດ ທະ ບຽນ ໃຫ້ເຄື່ອນວຽກງານ 
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ພ້ອມທັງຍົກສູງ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ບໍລິສຸດສັດຊື່. 

ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ກໍານົດໄລ ຍະເວລາຂ້າມ ຜ່ານ 3 ປີ ນັບແຕ່ວັນ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້ ຖືກປະກາດໃຊ້
ຢ່າງເປັນທາງການເປັນຕົ້ນໄປ, ໝາຍວ່າ ບໍລິສັດ ສາມາດ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ບົນພື້ນ 
ຖານຄວາມສະ ໝັກ ໃຈ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານດັ່ງກ່າວ.  ກໍລະນີ ບໍລິສັດ ມີຄວາມພ້ອມໃນການ   
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານ ກໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ . ພາຍ 
ຫຼັງ ສິ້ນ ສຸດ ໄລ ຍະເວລາ ຂ້າມ ຜ່ານ, ບໍລິສັດ ຕ້ອງປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມຄໍາແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້  ໃນ ຮູບແບບ 
“ປະ ຕິ ບັດ ຫຼື ອະ ທິ ບາຍ” (comply or explain), ໝາຍ ວ່າ ກໍລະນີ ບໍ ລິ ສັດ ຈົດ ທະ ບຽນ ບໍ່ ສາມາດ ປະ ຕິ 
ບັດ ສອດ ຄ່ອງ ຕາມຄໍາ ແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້  ຈະຕ້ອງ ໄດ້ ອະທິບາຍໃນ ບົດ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ 
ປະ ຈໍາປີ ຂອງ ຕົນ (Annual Reports) ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້ ພ້ອມທັງ 
ກໍານົດ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ ບໍ ລິ ສັດຍັງ ບໍ່ ທັນ ສາ ມາດ ປະ ຕິ ບັດ ໄດ້ . 
ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ  ບໍ ລິ ສັດ ຈົດ ທະ ບຽນ  ໃນຮູບແບບ “ປະ ຕິ ບັດ ຫຼື ອະ ທິ ບາຍ, ກໍລະນີ 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ຫາກໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ 
ຢ່າງໜ້ອຍ ບໍ ລິ ສັດ ຈົດທະບຽນ ຕ້ອງ ປະ ຕິ ບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັ່ງກ່າວ. 

ສໍາ ລັບ  ການລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ຕາມ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້ ຕ້ອງໄດ້ ສ້າງ ເປັນບົດ 

1  G20/OECD: G20/Organisation for Economic Co-operation and Development

ຈຸດປະສົງ
................................
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ລາຍ ງານແຍກ ສະ ເພາະສໍາ ລັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອ ງ ບໍ ລິ ຫານ ເພື່ອປະ ກອບ ເຂົ້າ ໃນ ບົດ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ 
ທຸລະກິດ ປະ ຈໍາປີ  (Annual Reports) ຂອງ ບໍລິສັດ ພ້ອມທັງໃຫ້ເຜີຍ ແຜ່ ຜ່ານ ທາງ ເວັບ ໄຊ້ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ.

ຄໍາແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້ ປະ ກອບ ມີ: ຫຼັກ ການ, ຄໍາ ແນະ ນໍາ ແລະ ຂໍ້ ກໍາ ນົດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບໍ
ລິສັດ. ສໍາ ລັບ ຫຼັກການ ແລະ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ແມ່ນ ແນວ ທາງໂດຍລວມ ໃນຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ 
ລິຫານ ທີ່ ດີ  ຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສໍາ ລັບວິສາຫະກິດທຸກປະເພດ. ສ່ວນ  ຂໍ້ ກໍາ ນົດ ແມ່ນ ບັນ ດາ ເງື່ອນ 
ໄຂລະອຽດ  ທີ່ ກໍາ ນົດ ອີງຕາມລັກ ສະ ນະສະ ເພາະ ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິຫານ ທີ່ ດີ 
ສໍາລັບບໍລິສັດ. 

ຄໍາ ແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້  ກໍາ ນົດຫັຼກ ການ, ຄໍາ ແນະ ນໍາ ແລະ ຂໍ້ ກໍາ ນົດ ແບບ “ບໍ່ ຕາຍ ຕົວ” ສໍາ ລັບ ບໍລິສັດ    
ໂດຍກໍານົດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນໃນການ ສ້າງລະ ບົບ ການ ຄຸ້ມ ຄອ ງບໍ ລິ ຫານທີ່ 
ເໝາະ ສົມສໍາ ລັບ ບໍ ລິ ສັດ ຂອງ ຕົນ. ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ບໍ ລິ ສັດ  ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່   ແລະ ສະ ຖ າບັນ ການ ເງິນ ຄວນ ຈັດ 
ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ ກໍາ ນົດຕາມ ຄໍາແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້  ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ສ່ວນ  ບໍ ລິ ສັດຂະ ໜາດ 
ນ້ອຍ ອາດເຫັນວ່າການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດບາງຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ມີຕົ້ນ ທຶນ ຫຼາຍກວ່າ  ຜົນ 
ປະ ໂຫຍດ ທີ່ບໍລິສັດຈະ ໄດ້ ຮັບ ຫຼື ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ບໍລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ສັດ ສ່ວນໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດແຕ່ລະຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາແນະນໍາສະ 
ບັບນີ້.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ພາກທີ1:
ສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນແລະການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖື
ຮຸ້ນຢ່າງເທົ່າທຽມ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີສິດ ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ, ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຕັດສິນບັນຫາສໍາຄັນ  ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີພາລະບົດບາດພື້ນຖານອັນສໍາຄັນ 
ໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບໍລິສັດ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ 
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແບບຍືນຍົງ.

ຜູ້ລົງທຶນ ຍິນຍອມທີ່ຈະລົງທຶນໃນເຄື່ອງມືທາງການເງິນຂອງບໍລິສັດໃນມູນຄ່າສູງຂຶ້ນຫາກເຫັນວ່າ 
ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ການໃຫ້ 
ຄວາມສໍາຄັນຄືດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜົນ 
ປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການ
ລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ (ເງິນປັນຜົນ ຫຼື ກໍາໄລຈາກການຊື້-ຂາຍເຄື່ອງມືທາງການເງິນດັ່ງກ່າວ).

ບໍລິສັດຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນເຈ້ົາການໃຊ້ສິດຂອງຕົນດ້ວຍການສະໜອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຂ້ັນ 
ຕອນ ແລະ ວິທີການ ໃນການໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດໃຫ້ພວກກ່ຽວ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານວຽກງານປະຈໍາ 
ວັນຂອງບໍລິສັດ.ແຕ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງບໍລິສັດເປັນຕ້ົນການເຂ້ົາຮ່ວມ, 
ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຖື
ຮຸ້ນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະ
ພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. 

ຫຼັກການທີ1.
ການສ້າງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຊ້ສິດຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ບໍລິສັດ ຄວນສ້າງກົນໄກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຊ້ສິດຕົນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ.
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ຄຳແນະນຳທີ 1.1: ສະພາບໍລິຫານຄວນຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກ 
ປ້ອງສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງ ກ່າວ.

ຂໍ້ກຳນົດ:

1.1.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ຄວນເຜີຍແຜ່ 
ນະໂຍບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດດັ່ງກ່າວ 
ພ້ອມທັງ ກໍານົດຂັ້ນຕອນໃນການກະກຽມ, ດໍາເນີນ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜູ້
ຖືຮຸ້ນ. 

1.1.2 ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຄວນມີສິດພື້ນຖານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ສິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

2) ສິດໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ;

3) ສິດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ກວດກາ ແລະ ສໍາເນົາຂໍ້ມູນບັນທຶກໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ຖານະທາງການເງິນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຕິດພັນ 
ກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ;

4) ສິດໃນການສະເໜີລາຍຊ່ືຜູ້ສະໝັກເພ່ືອປະກອບເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 
ຂອງບໍລິສັດ.

1.1.3 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄວນລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງພື້ນຖານອັນສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນ: (1) ການປັບປຸງກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ; (2) ການເພີ່ມທຶນ ຫຼື ການຫຼຸດທຶນ; (3) 
ທຸລະກໍາສະເພາະ ເປັນຕົ້ນ ທຸລະກໍາ ການຊື້, ຂາຍ ຫຼື ໂອນ ຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່ 50% 
ຂຶ້ນໄປ ຂອງຊັບສິນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ.

1.1.4 ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ຄວນໃຫ້ສິດແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມໃນການຈອງຊື້ຮຸ້ນອອກຈໍາໜ່າຍໃໝ່ 
ຕາມສັດສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນຂອງພວກກ່ຽວ ກ່ອນສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນພາຍນອກ. 
ສໍາລັບ ລາຄາຮຸ້ນທີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ ບໍ່ຄວນສູງກວ່າລາຄາທີ່ສະເໜີຂາຍໃຫ້
ແກ່ພາກສ່ວນພາຍນອກ.

1.1.5 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ພ້ອມທັງກໍານົດຂັ້ນ
ຕອນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ໂປ່ງໃສ.  ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄວນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ. ບໍລິສັດ ບໍ່ຄວນສ້າງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

1.1.6 ສະພາບໍລິຫານຄວນເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ໃນບົດສະຫຸຼບ 
ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈໍາປີ (Annual Report)  ແລະ ໃນເວັບໄຊ້ ຂອງບໍລິສັດ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຄຳແນະນຳທີ1.2:      ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໂດຍການຈັດຕັ້ງກອງປະ 
ຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 

ຂໍ້ກຳນົດ:

1.2.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສົ່ງໜັງສືແຈ້ງເຊີນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສາມັນ 
ແລະ ວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງຄັດຕິດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຢ່າງໜ້ອຍ 21 
ວັນ ກ່ອນມື້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. 

1.2.2 ຜູ້ຖືຮຸ້ນແຕ່ລະຄົນ ຄວນໄດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ວາລະກອງປະ 
ຊຸມ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ  
ການຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຈະຖືກຍົກຂຶ້ນປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ສະພາບໍ 
ລິຫານ ຄວນສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະສົບການ 
ແລະ ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເປົ້າໝາຍຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກສະເໜີລາຍຊື່ ເພື່ອປະກອບເປັນສະມາຊິກ 
ສະພາບໍລິຫານ ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ອາຍຸ, ວຸດທິການສຶກສາ,  ປະສົບການ ແລະ ການ  
ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂອງພວກກ່ຽວໃນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດອື່ນ.

1.2.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນ
ດີຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຄວນກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການ
ເພີ່ມວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ (ກໍານົດເວລາໃນການສະເໜີເພີ່ມວາລະ, ຂັ້ນຕອນການ 
ພິຈາລະນາ ແລະ ການນໍາເອົາວາລະດັ່ງກ່າວ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາ) 
ແລະ ຂັ້ນຕອນການສະເໜີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຈະລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ມີ 
ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

1.2.4 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືຮຸ້ນລວມກັນ ແຕ່ 10% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງ
ໝົດ ຂອງບໍລິສັດ ຄວນໄດ້ຮັບສິດ ສະເໜີເຖິງສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ 
ເພື່ອຂໍເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງ ລະບຸເນື້ອໃນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງການຂໍເປີດກອງ 
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

1.2.5 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືຮຸ້ນລວມກັນ ແຕ່ 5% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງໝົດ
ຂອງບໍລິສັດ ຄວນໄດ້ຮັບສິດໃນການເພີ່ມວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ໜ້ອຍ 
ກວ່າ 5% ຂອງຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ຄວນໄດ້ຮັບສິດໃນການສະເໜີເພີ່ມ 
ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຕໍ່ບໍລິສັດ ເພື່ອພິຈາລະນາ. 

1.2.6 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຖືຮຸ້ນລວມກັນ ແຕ່ 5% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງໝົດ
ຂອງບໍລິສັດ ຄວນໄດ້ຮັບສິດໃນການສະເໜີລາຍຊື່ເປົ້າໝາຍຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອປະກອບເປັນ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ. 
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1.2.7 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຖືຮຸ້ນສາມາດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ ພ້ອມທັງສາມາດປະກອບຄໍາ 
ເຫັນຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ລະບຽບກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງ ກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນບໍ່
ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄວນກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

1.2.8 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າກວດສອບພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, 
ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ຄວນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອຕອບ 
ຄໍາຖາມຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

1.2.9 ບໍລິສັດ ຄວນເປີດເຜີຍມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 1 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສໍາ 
ເລັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນຕົ້ນໄປ. ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍ 
ລະອຽດຜົນການລົງຄະແນນ ເປັນຕົ້ນ ສຽງ ເຫັນດີ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນ
ປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ.

1.2.10 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ສາມັນ ແລະ ວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄວນເປີດເຜີຍຜ່ານເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິ 
ສັດ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 14 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສໍາເລັດກອງປະຊຸມເປັນຕົ້ນໄປ. 
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຄວນເປີດເຜີຍພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຜ່ານລະບົບເປີດເຜີຍຂໍ້ 
ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ນອກຈາກ ເນື້ອໃນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລ້ວ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຄວນປະກອບມີເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມຄື: (1) ຂັ້ນຕອນການ 
ລົງຄະແນນສຽງ; (2) ການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມ ພ້ອມທັງ ບັນທຶກຄໍາຖາມ 
ແລະ ຄໍາຕອບ;  (3) ບັນຫາທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນປຶກສາຫາລື ແລະ ມະຕິຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ; (4) ຜົນ 
ການລົງຄະແນນສຽງສໍາລັບແຕ່ລະວາລະ; (5) ລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ພະ 
ນັກງານ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ; ແລະ (6) ຄໍາເຫັນທີ່ບໍ່ເຫັນດີໃນແຕ່ລະວາລະ 
ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫລື.

ຄຳແນະນຳທີ 1.3:   ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ (Related Party 
Transactions) ດໍາເນີນຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ກົນໄກຕະຫຼາດ. ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງນະໂຍ    
ບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນທີ່ກໍານົດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງບໍລິສັດໃນການ ກໍານົດ, ທົບທວນ, ເປີດ 
ເຜີຍ ແລະ ດໍາເນີນລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ.

ຂໍ້ກຳນົດ:

1.3.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ  ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະ
ບຽບການທີ່ກໍານົດໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

1.3.2 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການກ່ຽວພັນ ຄວນກໍານົດນິຍາມກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກຽວພັນ, 
ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວພັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍານິຍາມຂອງສາກົນ ເປັນຕົ້ນ 
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ ເລກທີ 24 (International Accounting Standards 24 
“IAS24”). 

1.3.3 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າກວດສອບພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, 
ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ຖືຮຸ້ນແຕ່ 5% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຮຸ້ນທີ່ມີສິດອອກສຽງທັງໝົດ 
ຄວນເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂ້ໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຂອງຕົນ 
ຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກ 
ງານດັ່ງກ່າວ. ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວ ຄວນມີການປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ
ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

1.3.4 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ ຄວນຫີຼກລ້ຽງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນ
ດາທຸລະກໍາທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ. ກໍລະນີ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ 
ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ພວກກ່ຽວຄວນເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ສະພາ
ບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ໃນທັນທີ.

1.3.5 ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວພັນ ລວມທັງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ 
ໃນທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຄວນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເພື່ອ ປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາຮັບ 
ຮອງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາເນີນທຸລະກໍາ ພາຍຫລັງທີທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວຖືກຮັບຮອງ.

1.3.6 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ຄວນທົບທວນລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງກັບລະດັບການອະນຸມັດລາຍການດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ລະດັບບໍລິສັດ, ລະດັບສະພາ 
ບໍລິຫານ ຫຼື ລະດັບຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວ. 

1.3.7 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນທົບທວນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຕາມເຫັນສົມຄວນ.

1.3.8 ບໍລິສັດ ຄວນເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນຢູ່ໃນເວັບໄຊ້ຂອງຕົນ. 

1.3.9 ບໍລິສັດ ຄວນເປີດເຜີຍ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ເປັນຕົ້ນ ຊື່, ສາຍພົວພັນ, 
ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ມູນຄ່າຂອງທຸລະກໍາ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ 
ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນປີ ຢູ່ໃນບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະ 
ຈໍາປີ (Annual Report) ຂອງບໍລິສັດ.
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ບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ:
ອີງຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນເລກທີ 24 (IAS 24), ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວພັນ ແມ່ນ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິ
ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ ທີ່ກະກຽມເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ) [IAS 24.9].

 
(ກ) ບຸກຄົນ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນກັບຫົວໜ່ວຍລາຍງານ 
ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1) ມີອໍານາດຄວບຄຸມ ຫຼື ມີສ່ວນໃນການຄວບຄຸມ ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ;

2) ມີອິດທິພົນໃນລະດັບສໍາຄັນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ; 

3) ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນພະນັກງານຂັ້ນບໍລິຫານທີ່ສໍາຄັນຂອງຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດຂອງຫົວ 
ໜ່ວຍລາຍງານ.

(ຂ) ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຈະຖືວ່າເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນກັບຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
 

1) ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ແມ່ນບໍລິສັດໃນກຸ່ມຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດຽວກັນ (ໝາຍວ່າ 
ກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ແມ່ນນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັນ).

2) ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຫາກເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຫຼື ຮ່ວມທຶນກັບຫົວໜ່ວຍລາຍງານ (ຫຼື ເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມ 
ຫຼື ຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດຽວກັນກັບຫົວໜ່ວຍລາຍງານ).

3) ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນກັບນິຕິບຸກຄົນດຽວກັນ (ພາກສ່ວນ 
ທີ່ສາມ).

4) ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນກັບ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ (ພາກສ່ວນທີ່ສາມ) ແລະ ຫົວໜ່ວຍລາຍງານ 
ເປັນບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ສາມດັ່ງກ່າວ.

5) ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ກໍານົດສະຫວັດດີການຂອງພະນັກງານ ຢູ່ຫົວໜ່ວຍລາຍ ງານ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຫົວໜ່ວຍລາຍງານ. ກໍລະນີ ຫົວໜ່ວຍລາຍງານເປັນຜູ້ກໍານົດສະຫັວດດີການຂອງພະນັກ
ງານ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ສະຫັວດດີການ ດັ່ງກ່າວຈະຖືວ່າເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນກັບຫົວໜ່ວຍລາຍ 
ງານ.

6) ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຫາກຖືກຄວບຄຸມໂດຍບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ (ກ) ຂອງ ຄໍາແນະນໍາທີ 1.3.

7) ບຸກ ຄົນ  ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ກໍານົດ ໄວ້ ໃນ ຂໍ້ (ກ) (1)  ມີ ອິດ ທິ ພົນໃນ ລະ ດັບ ສໍາຄັນ ຕໍ່ ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຫຼຶ ເປັນ 
ພະນັກງານຂັ້ນບໍລິຫານທີ່ສໍາຄັນຂອງນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິ ສັດຂອງນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ. 

8) ນິຕິບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິສັດດຽວກັນ ທີ່ໄດ້ສະໜອງພະນັກງານຂັ້ນບໍລິຫານທີ່ 
ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍລາຍງານຫຼືກຸ່ມບໍລິສັດຂອງຫົວໜ່ວຍລາຍງານ. 



17ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສໍາລັບ
ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນຄວນປະກອບມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:
•	 ນິຍາມຂອງບຸກຄົນ	ແລະ	ນິຕິບຸກຄົນ	ທີ່ກ່ຽວພັນ;
•	 ປະເພດລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ;
•	 ລະດັບການອະນຸມັດລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ;
•	 ຂັ້ນຕອນການ	ກໍານົດ,	ທົບທວນ,	ເປີດເຜີຍ	ແລະ	ດໍາເນີນ	ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ;
•	 ລະດັບຄວາມສ່ຽງ	ຂອງແຕ່ລະທຸລະກໍາ	ແລະ	ຄວາມສ່ຽງລວມ;
•	 ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ	ແລະ	ເປີດເຜີຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ;
•	 ກົນໄກການ	ສະເໜີ,	ຮ້ອງຟ້ອງ	ຫຼື	ແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ;
• ການຊົດເຊີຍຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ 

ກ່ຽວພັນ.

ຄຳແນະນຳທີ1.4:    ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍກ່ຽວ 
ກັບທຸລະກໍາສະເພາະຂອງບໍລິສັດ.

ຂໍ້ກຳນົດ:

1.4.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງທຸລະກໍາສະເພາະ ຂອງບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ການຊື້, ຂາຍ ຫຼື 
ໂອນຊັບສິນ ແຕ່ 15% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຊັບສິນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ໃນປີການບັນຊີລ່າສຸດ ຫຼື 
ໜ້ອຍກວ່າສັດສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ.

1.4.2 ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄວນຮັບຮອງທຸລະກໍາສະເພາະຂອງບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ທຸລະກໍາການ ຊື້, 
ຂາຍ ຫຼື ໂອນຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່  50% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຊັບສິນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ 
ໃນປີການບັນຊີລ່າສຸດ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າສັດສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບ
ພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ. 

1.4.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງການລົງທຶນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃດໜຶ່ງ 
ທີ່ບໍ່ເຄີຍດໍາເນີນມາກ່ອນ ຊຶ່ງຄາດຄະເນການດໍາເນີນງານພາຍໃນໜຶ່ງປີທໍາອິດຂອງໂຄງ 
ການດັ່ງກາ່ວ ແມນ່ມີມນູຄາ່ ແຕ ່1% ຂຶ້ນໄປ ຂອງລາຍຮັບ ຂອງບລໍສິດັໃນປກີານບນັຊີລາ່ສດຸ. 

1.4.4 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງການຢຸດ ຫຼື ໂຈະກິດຈະການທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່ 1% ຂຶ້ນໄປ 
ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງ  ໝົດຂອງບໍລິສັດໃນປີການບັນຊີລ່າສຸດ. 
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ພາກທີ2.
ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ລ້ວນແຕ່ມີການພົວພັນກັບສັງຄົມເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະຜູ້ທີ່ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ຜູກພັນ 
ຕາມກໍານົດ ໃນສັນຍາ ຫຼື ການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ. ບໍລິສັດ ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ 
ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນ ການໃຫ້ບໍລິການລູກ 
ຄ້າດ້ວຍຄວາມບໍລຸສຸດສັດຊື່, ຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດຄວນ
ຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ພະນັກ 
ງານ, ເຈົ້າໜີ້, ລູກຄ້າ, ຜູ້ດສະໜອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດທີ່ບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່.  ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ຄວນສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກໍລະນີມີການລະເມີດ 
ສິດຂອງພວກກ່ຽວ.

ຫຼັກການທີ2:
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ

ບໍລິສັດ ຄວນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທັງໝົດ ເປັນຕົ້ນ 
ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜີ້, ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ, ຊົມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວໄປ. ສະພາບໍລິຫານ 
ຄວນຕັດສິນບັນຫາ ໂດຍໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ ພ້ອມ 
ທັງຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຕໍ່ພວກກ່ຽວ. ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນການ
ດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ. 

ຄຳແນະນຳທີ 2.1: ສະພາບໍລິຫານຄວນຮັບປະກັນວ່າ ບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກທີ່ພຽງ                  
ພໍໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ.

ຂໍ້ກຳນົດ:

2.1.1 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ຮັບ ຮອງ ນະ ໂຍ ບາຍກ່ຽວກັບຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ຕະຫຼາດ  ທີ່ກໍານົດ 
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ ປະເພດ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ 
ເປັນອັນສະເພາະ ເປັນຕົ້ນ ພະ ນັກ ງານ, ເຈົ້າ ໜີ້, ລູກ ຄ້າ, ຜູ້ ສະ ໜອງ, ຊຸມ ຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ. 

2.1.2 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ບໍ ລິ ສັດ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ຜູ້ ທີ່ ມີ 
ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ຕະຫຼາດຕາມ ທີ່ ໄດ້ ກໍານົດ ໄວ້ ໃນ ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື 
ຂໍ້ຜູກພັນຕາມກໍານົດໃນສັນ ຍາ . ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ  ຄວນຊຸກຍູ້ການປະສານສົມທົບກັບຜູ້ ທີ່ ມີ 
ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ຕະຫຼາດ ຢ່າງໃກ້ຊິດ  ພ້ອມ ທັງກໍາ ນົດ ກ່ຽວ ກັບການພົວພັນກັບຜູ້ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ດັ່ງກ່າວ ໄວ້ ໃນລະບຽບກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນຂອງບໍລິສັດ.

2.1.3 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນຮັບ ຮອງ ນະ ໂຍ ບາຍ ກ່ຽວ ກັບ ພະ ນັກ ງານ ແລະ ໂຄງການ ຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນວຽກງານ ບູ ລິ ມະ ສິດ ເປັນ ຕົ້ນ  ນະ ໂຍ 
ບາຍ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ປອດ ໄພ, ສະ ຫວັດ ດີ ການ ສັງ ຄົມ ແລະ ການ ພັດ ທະ ນາບຸກ ຄະ ລາ ກອນ 
ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ພະ ນັກ ງານຂອງບໍລິສັດ  ປະ ກອບ ສ່ວນ ຢ່າງ ຕັ້ງ ໜ້າ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ 
ວຽກ ງານ ໃຫ້ ບັນ ລຸ ຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ແລະ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ວຽກງານ 
ຄຸ້ມຄອງ ບໍ ລິ ຫານ  ບໍ ລິ ສັດ. 

2.1.4 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ  ຄວນ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ບໍ ລິ ສັດ ໄດ້ ຮັບ ຮອງ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດນະ ໂຍ ບາຍ 
ກ່ຽວກັບການ ຕ້ານ  ການສໍ້ ໂກງ ແລະ ການຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ ຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ . ນະໂຍບາຍ 
ດັ່ງກ່າວ ຄວນກໍານົດໄວ້ ໃນກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນຂອງບໍລິສັດ.

2.1.5 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງ ຄົມ 
ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ໄດ້  ກໍານົດ ໄວ້ ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດສັນຍາ ຮັບ ເໝົາຕໍ່.

ສະພາບໍລິຫານຄວນພິຈາລະນາຮັບຮອງນະໂຍບາຍດັ່ງນີ້:
•  ສະ ຫວັດ ດີ ການ ຂອງ ລູກ ຄ້າ;
• ຂັ້ນຕອນ ການ ຄັດ ເລືອກ ຜູ້ ສະ ໜອງ ແລະ ຜູ້ ຮັບ ເໝົາ;
• ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດ ທະ ນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ;
•  ການ ພົວ ພັນ ກັບ ຊຸມ ຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ ບໍ ລິ ສັດ ດໍາ ເນີນ ງານ ຢູ່;
• ການ  ຕ້ານ  ການ ສໍ້ ໂກງ ແລະ ການຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ;
•  ການ ປົກ ປ້ອງ ສິດ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ເຈົ້າໜີ້;
• ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ ສະ  ຫວັດ ດີ ການ ສັງ ຄົມ ສໍາ ລັບ ພະ ນັກ ງານ;
•	 	ການຝຶກ	ອົບຮົມ	ແລະ	ການ	ພັດ	ທະ	ນາ	ບຸກ	ຄະ	ລາ	ກອນ		ສຳ	ລັບ	ພະ	ນັກ	ງານ.
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ຄຳແນະນຳທີ2.2:    ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ  ຄວນ ຮັບ ປະ ກັນ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ  ການ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ລະ ຫວ່າງ ບໍ ລິ ສັດ 
ແລະ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ຕະຫຼາດຢ່າງ ເໝາະ ສົມ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

2.2.1 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ  ຄວນ ສ້າງ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງກົນ ໄກ ສໍາລັບພະ ນັກ ງານ ແລະ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ໃນ ຕະຫຼາດ ຜ່ານຊ່ອງທາງການ ສົ່ງ ຄໍາ ຖາມ, ຄໍາຕໍານິຕິຊົມ, ຄໍາ ຮອ້ງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ 
ເຖິງ ບໍ ລິ ສັດ.

2.2.2 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ  ຄວນກໍານົດກົນໄກ ການຕິດ ຕໍ່ ສື່ ສານກັບ ບໍ ລິ ສັດ  ທີ່ມີຄວາມ ໂປ່ງ ໃສ ແລະ 
ມວນຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອ: ຮັບ ແລະ ບັນ ທຶກ ການຕິດຕໍ່ ສື່ສານກັບ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ 
ຮ່ວມ ໃນ ຕະຫຼາດ; ປະ ເມີນ ບັນ ຫາ ທີ່ຍົກຂຶ້ນ ແລະ ກໍາ ນົດ ເນື້ອ ໃນ ການແຈ້ງຕອບ ແລະ  ສະ 
ໜອງ ແລະ ບັນທຶກການ ແຈ້ງ ຕອບ (ຖ້າ ມີ).
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ພາກທີ3.
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແລະຄວາມໂປ່ງໃສ

ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ  ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນ ເວ ລາ ແມ່ນມີ ຄວາມ ສໍາ ຄັນ ຕໍ່  ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ, ເປົ້າ 
ໝາຍຜູ້ລົງ ທຶນ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມໃນ ຕະຫຼາດ . ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ  ຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດ ໃຫ້ຜູ້ ລົງ ທຶນ ສາ ມາດ ປະ ເມີນ ແລະ ຕິດ ຕາມກວດກາ ການ ບໍ ລິ ຫານບໍລິສັດ 
ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານມີຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ  ຕໍ່  ບໍ ລິ ສັດ ແລະ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ. ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ 
ມູນ ທີ່ ດີ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງ ໃສ  ຍັງ ຊ່ວຍ ປົກ ປ້ອງ ສິດ ຂອງ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ ແລະ ຊ່ວຍ  ຜູ້ ລົງ ທຶນ ໃຫ້ສາ ມາດ 
ຕັດ ສິນ ໃຈກ່ຽວກັບການລົງ ທຶນ ໄດ້ດີ ຂຶ້ນ. ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຖືກ ເປີດ ເຜີຍ ນັ້ນ ຍັງ ມີ ປະ ໂຫຍດ ສໍາ ລັບ  ເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ 
ສະ ໜອງ, ລູກ ຄ້າ ແລະ ພະ ນັກ ງານຂອງບໍລິສັດ ໃນ ການ ປັບ ປ່ຽນ ສາຍ ພົວ ພັນ ກັບ ບໍ ລິ ສັດ  ກໍລະນີ 
ບໍລິສັດມີການ ປ່ຽນ ແປງຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນີ້, ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້  ມູນ ແລະ ຄວາມ ໂປ່ງ ໃສຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ 
ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບຂອງບໍລິສັດ ຕ່ໍ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມ ເຊ່ືອໝ້ັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ. ນະ ໂຍ 
ບາຍກ່ຽວກັບການເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ດີ ຍັງສາມາດ ຊ່ວຍຫຼຸດ ຜ່ອນຕົ້ນ ທຶນຂອງບໍລິສັດໄດ້.

ຫຼັກການທີ3:
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານທາງການ
ເງິນຂອງບໍລິສັດ

ບໍ ລິ ສັດ ຕ້ອງ ເປີດ ເຜີຍ  ຂໍ້ ມູນ ທາງ ການ ເງິນ  ແລະ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ການ ເງິນ ທີ່ ສໍາ ຄັ ນຕ່າງໆ ໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ 
ກັບ ລະ ບຽບ ການ ແລະ ແນວ ທາງ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ທີ່ ດີ.

ຄຳແນະນຳທີ3.1:ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ຄຸ້ມ ຄອງ ກົນໄກ ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ການ 
ເຂົ້າ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ, ຜູ້ ລົງ ທຶນ ແລະ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ຕະຫຼາດຢ່າງ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ແລະ ບໍ່ ເປັນ 
ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຂໍ້ ມູນ ພາຍ ໃນ ຫຼື  ການນໍາ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ພາຍໃນ ເພື່ອ ຊື້-ຂາຍຫຼັກ ຊັບ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

3.1.1 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ຮັບ ຮອງ ນະ ໂຍ ບາຍກ່ຽວ ກັບ ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ທາງ ການ ເງິນ ແລະ 
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ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ການ ເງິນ ປະ ຈໍາ ໄຕ ມາດ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈໍາ ປີ  ໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຄົບ 
ຖ້ວນ  ແລະ ຖືກຕ້ອງ. 

3.1.2  ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ  ຄວນ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ນະ ໂຍ ບາຍ ກ່ຽວກັບການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ  ສາມາດ ຈັດ ຕັ້ງ 
ປະ ຕິ ບັດ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ  ຕິດ ຕາມກວດກາ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສອດ ຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

3.1.3 ບໍ ລິ ສັດ  ຄວນ ເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ການຖືຄອງ ຮຸ້ນ ທັງ ທາງ ກົງ ຫຼື ທາງ ອ້ອມ ແຕ່ 5% ຂຶ້ນ 
ໄປ ຂອງຈໍານວນຮຸ້ນທັງໝົດ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ ຕໍ່ ປີ. ພ້ອມ ນີ້ ບໍ ລິ ສັດ ຄວນ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ 
ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ການ ຖືຄອງ ຮຸ້ນ  ແຕ່ 5% ຂຶ້ນ ໄປດັ່ງກ່າວ.

3.1.4 ບໍ ລິ ສັດ  ຄວນ ສ້າງ ແລະ ບໍາ ລຸງ ຮັກ ສາ ເວັບ ໄຊ້ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ.

3.1.5 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ຮັບ ຮອງ ນະ ໂຍ ບາຍ ທີ່ ກໍາ ນົດ ໃຫ້  ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະ ນະ 
ອໍາ ນວຍ ການ, ຫົວໜ້າກວດສອບພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການເງິນ ຕ້ອງ ລາຍ 
ງານໃຫ້  ບໍ ລິ ສັດ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ພາຍ ໃນ ກໍາ ນົດ ເວ ລາ 3 ວັນ ລັດ ຖະ 
ການ ເພື່ອຫຼີກ ລ້ຽງ ການ ນໍາ ໃຊ້ ຂໍ້ມູນ ພາຍໃນ ແລະ ການ ລະ ເມີດ ກ່ຽວກັບການ ຮັກ ສາ ຄວາມ 
ລັບ ຂອງ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ສໍາ ຄັນ.

3.1.6 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ  ຄວນ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າບໍ ລິ ສັດ  ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ  ທີ່ເປັນປະຈຸບັນ ແລະ ກ່ຽວ ຂ້ອງ 
ກັບ  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານ ການຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ຂອງ ບໍ ລິ 
ສັດ ຜ່ານ ທາງ ເວັບ ໄຊ້ ແລະ  ຢູ່ ໃນ ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະ ຈໍາ ປີ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ 
(Annual Report). ບໍ ລິ ສັດ ຄວນ ເປີດ ເຜີຍນະໂຍບາຍ ກ່ຽວ ກັບ  ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ 
ແລະ ກົດລະ ບຽບ ຂອງ ຕົນ ໂດຍສອດ ຄ່ອ ງ ກັບຄໍາ ແນະ ນໍາ ສະ ບັບ ນີ້.

3.1.7 ບໍ ລິ ສັດ  ຄວນ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ຄ່າຕອບແທນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ  ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ 
ບໍ ລິ ຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າກວດສອບພາຍໃນ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າການ 
ເງິນ  ຢູ່ໃນ ບົດ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະ ຈໍາ ປີ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ (Annual Report).

3.1.8 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ບໍ ລິ ສັດ ໄດ້ ກໍານົດກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະ ທົບທີ່ ສໍາ ຄັນ    ຕໍ່ ເສດ 
ຖະ ກິດ ,  ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແລະ ສັງ ຄົມ ໂດຍ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ມາດ ຕະ ຖານ ທີ່ ສາ ກົນ ຍອມ ຮັບ ຢູ່ 
ໃນບົດ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະ ຈໍາ ປີ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ (Annual Report). 

3.1.9 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ຜູ້ ລົງ ທຶນ ແລະ ນັກ ວິ ເຄາະ ກາ ນລົງ ທຶນ ສອບ ຖາມ ແລະ 
ອະ ທິ ບາຍ  ຕໍ່ ກັບ ຫົວ ຂໍ້ ທີ່ ພວກ ກ່ຽວ ສົນ ໃຈ  ຜ່ານ ການ ຈັດ ກອງ ປະ ຊຸມ ເປີດກວ້າງ ຫຼື ຜ່ານ ຮູບ 
ແບບ ອື່ນ  ຕາມ ການ ກໍາ ນົດ ຂອງ ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ.

3.1.10 ສະ ພາ ບໍ ລິ ຫານ ຄວນ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ພະ ນັກ ງານ ຕິດຕໍ່ພົວ ພັນກັບ ຜູ້ ລົງ ທຶນ ເພື່ອປະຕິບັດ  ໜ້າ ທີ່ 
ໃນການ ຕິດ ຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ປະ ສານ ງານ ກັບ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ ລົງ ທຶນ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວນປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
• ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ  ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ນາມ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ; 
• ລະບຽບກ່ຽວ ກັບ ການ ເປີດ ເຜີຍ ຂໍ້ ມູນຂອງບໍລິສັດ ຕໍ່ ຜູ້ ຖື ຮຸ້ນ ແລະ ມວນ ຊົນ;
• ນິ ຍາມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ ມູນ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ ຄວາມ ລັບ ພ້ອມທັງການ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດັ່ງ 

ກ່າວ ;
• ລາຍ ຊື່ ບຸກ ຄົນ ທີ່ ສາ ມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ເປັນ ຄວາມ ລັບ ໄດ້.

ຄໍາແນະນຳທີ 3.2: ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ 
ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ກຳນົດ

3.2.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ມີການ 
ກະກຽມ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍ 
ງານການເງິນ (IFRS). ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ຄວນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາຍງານການເງິນຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະ 
ຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ໂດຍໃຫ້ ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານບັນຊີຂອງຕົນ, ມີການພັດທະນານະໂຍບາຍການບັນຊີ ແລະ ສ້າງໂຄງສ້າງການ 
ລາຍງານການເງິນທີ່ເໝາະສົມ.

3.2.2 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດກວດສອບ ເພື່ອດໍາເນີນການກວດສອບເອກະສານ 
ລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກໍານົດຄ່າຕອບແທນການກວດສອບດັ່ງກ່າວ ຕາມ 
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບ.  ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຄວນໄດ້ 
ຮັບການກວດສອບ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການກວດສອບ (International 
Standards on Auditing).

3.2.3 ບໍລິສັດ ຄວນມີການສັບປ່ຽນຜູ້ຮຸ້ນສ່ວນຮັບຜິດຊອບງານ ທຸກໆ 5 ປີ. ພ້ອມນີ້, ຄະນະ 
ກໍາມະການກວດສອບ ຄວນປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມເປັນອິດສະລະຂອງບໍລິ
ສັດກວດສອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສິດທິ 
ພາບຂອງຂະບວນການກວດສອບ ຂອງບໍລິສັດກວດສອບດັ່ງກ່າວ.

3.2.4 ບໍລິສັດ ຄວນເປີດເຜີຍຄ່າຕອບແທນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ບໍລິສັດກວດສອບໄດ້ຮັບ ພາຍໃນ 1 ປີ. 
ສໍາລັບ ຄ່າຕອບແທນຂອງບໍລິສັດກວດສອບ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການໃຫ້ການບໍລິການອື່ນ ທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນການກວດສອບ ຄວນບໍ່ເກີນຄ່າຕອບແທນການກວດສອບ.
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ພາກທີ4.
ພາລະບົດບາດແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ

ສະພາບໍລິຫານ ມີ ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ 
ໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີ. ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ 
ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໂດຍກໍານົດຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ, ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການບໍລິຫານວຽກງານຂອງຄະນະອໍານວຍການ ໂດຍສະເພາະວຽກງານ
ທາງການເງິນຂອງບໍລິສັດ. ສະພາບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ຜ່ານ 
ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ, ວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຄວບຄຸມການບໍລິຫານວຽກງານຂອງຄະນະອໍານວຍການ.

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນໄລຍະຍາວ ພ້ອມທັງ ສາມາດປະກອບສ່ວນ 
ໃນ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫຼັກການທີ4.
ການຄັດເລືອກແລະການແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ສະພາບໍລິຫານ ທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ຄວນຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ 
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ.

ຄໍາແນະນຳທີ4.1:ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີ່ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ   ແລະ ປະສົບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການທີ່ບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

4.1.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ 
ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ, ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ  ເພື່ອເປັນມາດຖານໃນການຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍຜູ້ສະ
ໝັກ ເພື່ອປະກອບເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ພ້ອມທັງກໍານົດເປັນມາດຕະຖານການປະ  
ເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກກງານຂອງສະພາບໍລິຫານ.

4.1.2 ສະພາບໍລິຫານ  ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ສະເໜີ ເປົ້າໝາຍຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອປະກອບເປັນສະມາ
ຊິກສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍຜ່ານຄົ້ນຄວ້າ 
ຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ. ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ເປັນຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ 
ການ ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ ແລະ ສະເໜີ ເປົ້າໝາຍຜູ້ສະໝັກ 
ເພື່ອປະກອບເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ. ສະພາບໍລິຫານ ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ມາດຖານທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຄັດເລືອກ, ຂັ້ນຕອນການ ຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິ 
ຫານ ຊຸດໃໝ່.

4.1.3 ຄວນມີສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ທີ່ມີປະສົບການ ເຮັດ 
ວຽກໃນຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

4.1.4 ຄວນມີສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ທີ່ມີປະສົບການ ໃນ 
ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

4.1.5 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສ້າງ ແລະ ເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາ
ບໍລິຫານ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ, ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

4.1.6 ຄວນມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ທີ່ເປັນເພດຍິງ.

4.1.7 ບໍລິສັດ ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ເພດ, ອາຍຸ, ວຸດທິການສຶກສາ, ປະສົບການເຮັດວຽກ, 
ຈໍານວນຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຖືຄອງ, ອາຍຸການເປັນສະມາຊິກສະ 
ພາບໍລິຫານໃນບໍລິສັດ ແລະ ການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຢູ່ບໍລິສັດ
ອື່ນ ຢູ່ໃນບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈໍາປີ (Annual Report) ແລະ ຜ່ານທາງ 
ເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ.
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ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຄວນມີຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດແລະປະສົບການ
ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
• ການເງິນ,  ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ.
• ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.
• ການຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນ  ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການດ້ານການຕະຫຼາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 

ບັດ ແລະ ອື່ນໆ.
• ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເປັນຕົ້ນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບກ່ຽວກັບ 

ການເກັບຮັກສາ, ການຄົ້ນຫາ, ການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ອື່ນໆ.
• ດ້ານວິຊາຊີບ ເປັນຕົ້ນ  ມີປະສົບການທາງດ້ານວິຊາຊີບໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ (15-20 ປີ).
• ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ  ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ກໍານົດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ, ນິຕິກໍາ ແລະ ຈັນຍາບັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ.

• ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ທັນສະໄໝ 
ແລະ ຈັນຍາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

• ສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການພາຍນອກ ທີ່ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ພາບລວມການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ (ການຄ້າ, ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສັງຄົມ).

• ດ້ານຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ  ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແນໃສ່ກໍານົດແຜນຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ.

• ວຽກງານສາກົນ ເປັນຕົ້ນ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍລະນີທີ່ມີການ 
ເປີດສໍານັກງານ, ສາຂາ ຫຼື ຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

• ການກໍານົດສັດສ່ວນ ເພດ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຄວນຖືເປັນບຸ 
ລິມະສິດ ໃນການກໍານົດອົງປະກອບຂອງສະພາບໍລິຫານ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລິຫານຄວນປະກອບມີເນື້ອ
ໃນຢ່າງໜ້ອຍດັ່ງນີີ້:
• ກໍານົດວິທີການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະພາບໍລິຫານມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຮູ້, 

ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ, ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ອື່ນໆ.
• ກໍານົດເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບຈໍານວນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ເປັນເພດຍິງ. 
• ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາ ຢູ່ໃນການ 

ປະເມີນ  ຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີຂອງສະພາບໍລິຫານ.
• ລະບຽບກ່ຽວກັບການລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສະພາບໍລິຫານປະ 

ຈໍາປີ ຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມວນຊົນ.

    

ຄຳແນະນຳທີ4.2: ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສາມາດຕັດສິນບັນຫາຢ່າງພາວະວິໃສ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະ 
ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງ 
ເທົ່າທຽມກັນ. 

ຂໍ້ກຳນົດ

4.2.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະກອບມີສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຢ່າງໜ້ອຍ 1/3 ຂອງສະມາຊິກສະພາ 
ບໍລິຫານທັງໝົດ.

4.2.2 ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຄວນມີອາຍຸການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງລວມສູງສຸດບໍ່ເກີນ 8 ປີ. ຫຼັງຈາກຄົບ
ອາຍຸການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ສາມາດສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ 
ໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ 
ອິດສະຫຼະໄດ້.

4.2.3 ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຄວນແມ່ນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ. ກໍລະນີ ປະທານສະພາບໍລິຫານ 
ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ, ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າສະມາ 
ຊິກອິດສະຫຼະ ໃນຈໍານວນສະມາຊິກອິດສະຫຼະທັງໝົດ. ຫົວໜ້າສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ມີ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:  

• ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ກໍລະນີ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍ່ສາມາດ 
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມໄດ້. 

• ເປັນຜູ້ປະສານງານລະຫວ່າງ ປະທານ ແລະ ສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ໃນກໍລະນີ 
ຈໍາເປັນ.
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• ຮຽກເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ເປັນປະທານ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະເພາະຂອງສະມາຊິກທີ່
ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ.

• ຊ່ວຍຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານປະຈໍາປີຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ.

• ຊ່ວຍຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ໃນການສ້າງແຜນສືບທອດພະນັກງານ ສໍາລັບ 
ຕໍາແໜ່ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດ. 

• ຊ່ວຍຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ ໃນການກໍານົດຄ່າຕອບແທນຂອງສະ
ມາຊິກສະພາບໍລິຫານ.

4.2.4 ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຄວນມີສິດສະເໜີ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນ 
ໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.

4.2.5 ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຄວນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອ 
ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ 
ຂອງສະພາບໍລິຫານມີປະສິດທິພາບ.

4.2.6 ການກໍານົດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການບໍລິຫານ ແມ່ນບົນພື້ນຖານການປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ໃນສະພາບໍລິ 
ຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ. ຫ້າມສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ ໃຫ້ການບໍລິການໃນນາມສ່ວນຕົວ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ 
ເພື່ອຄ່າຕອບແທນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຮັບເອົາຄ່າຕອບແທນເພີ່ມເຕີມໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມຈາກບໍລິ
ສັດ ນອກຈາກຄ່າຕອບແທນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຖານະເປັນສະມາ
ຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.

ຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ
ຕົວຢ່າງ: ຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ປະກອບມີ:
• ຄ່າຕອບແທນ ປະຈໍາປີ.
• ຄ່າຕອບແທນ ອີງຕາມການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
• ຄ່າຕອບແທນ ສໍາລັບການເຮັດວຽກເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ໃນຄະນະ 

ກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ.
• ຄ່າຕອບແທນ ສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນ ການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານ 

ສະພາບໍລິ ຫານ ຫຼື ປະທານໃນຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ.

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ສາມາດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ສໍາລັບຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ 
ທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຫຼັກການທີ5.
ການກຳນົດພາລະບົດບາດ,ໜ້າທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ

ສະພາບໍລິຫານ ມີພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການກໍານົດທິດທາງການເຄື່ອນ 
ໄຫວວຽກງານ ແລະ ສົ່ງເສີມຜົນສໍາເລັດ ຂອງບໍລິສັດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດ, ຜົນປະ 
ໂຫຍດໄລຍະຍາວຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ.

ຂໍ້ແນະນຳທີ 5.1: ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ຕາມທີ່ໄດ້ 
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ,  ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ຄວນຖືກເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ແກ່ 
ສະພາບໍລິຫານທຸກຄົນໄດ້ຮັບຊາບ ລວມທັງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ.

ຂໍ້ກຳນົດ

5.1.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນມີລະບຽບກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ທີ່ກໍານົດກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ 
ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາບໍລິຫານ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

5.1.2 ລະບຽບກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານຄວນເຜີຍແຜ່ຜ່ານຊ່ອງທາງເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຊ່ອງ
ທາງອື່ນທີ່ມວນຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

5.1.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສ້າງບົດຄໍາເຫັນທີ່ກໍານົດກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ, ວິໄສທັດ ແລະ ສື່ສານ 
ວັດທະນາທໍາຂອງອົງກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງາານທັງໝົດພາຍໃນບໍລິສັດ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວ 
ກັບທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ. 

5.1.4 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຍຸດທະສາດ, ວາງທິດທາງແຜນການ 
ດໍາເນີນງານ, ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ, ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ແຜນດໍາເນີນ 
ທຸລະກິດປະຈໍາປີ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຍຸດທະສາດ ຫຼື ວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຂອງ 
ບໍລິສັດ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ. 

5.1.5 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະອໍານວຍການ. ສໍາລັບການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື 
ປົດຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນບົນພື້ນຖານການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງປະ
ຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ. 

5.1.6 ສະພາບໍລິຫານຄວນສ້າງແຜນສືບທອດພະນັກງານ ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງສະມາຊິກສະພາບໍລິ 
ຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ.
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5.1.7 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິ 
ຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນໃຫ້ 
ຄ່າຕອບແທນດັ່ງກ່າວ ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

5.1.8 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາ ລະບົບ, ນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.

5.1.9 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຜິດຊອບສ້າງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ຢ່າງ 
ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ພ້ອມ 
ທັງ ປັບປຸງຜົນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

5.1.10 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມວນຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ 
ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມທັງໝົດ ຢ່າງທັນເວລາ ແລະ 
ເທົ່າທຽມກັນ.

ການສ້າງແຜນສືບທອດພະນັກງານ
ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດ ໄດ້ກໍານົດແຜນສືບທອດພະນັກງານ ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງ 
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ ໂດຍຜ່ານ    
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ. ແຜນດັ່ງກ່າວ ຄວນລະບຸແຈ້ງກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ
ພະນັກງານພາຍໃນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. ພ້ອມນີ້ ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ຄວນທົບທວນ 
ແຜນດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອປະເມີນພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມພ້ອມໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຈະມີ 
ຄວາມພ້ອມໃນ 1-3 ປີຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ເໝາະສົມກັບຕໍາແໜ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ 
ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວາ້ຂອງພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ. ແຜນດັ່ງກ່າວ ຄວນນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນ 
ອີງໃນການວາງແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມີເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ. 

ແຜນສືບທອດພະນັກງານ ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງປະກອບມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ 
ນີ້: 
• ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນຂັ້ນບໍລິຫານໃນປັດຈຸບັນ;
• ການປະເມີນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນ ຂອງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ 

ແລະ ພະນັກງານທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ;
• ການກໍານົດເປົ້າໝາຍຜູ້ສະໝັກທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະດໍາລົງ 

ຕໍາແໜ່ງໃນຂັ້ນປະທານ ຫຼື ຫົວໜ້າ; 
• ການພິຈາລະນາຄວາມຈຳເປັນໃນການວ່າຈ້າງບໍລິສັດຈັດສັນພະນັກງານ ເພ່ືອສະເໜີເປ້ົາ 

ໝາຍຜູ້ສະໝັກຈາກພາຍນອກ.
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ຂໍ້ແນະນຳທີ5.2:      ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ບົນພື້ນຖານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຢ່າງຄົບ 
ຖ້ວນ, ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດສັດຊື່, ຮອບຄອບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງ  ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ 
ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ. 

ຂໍ້ກຳນົດ

5.2.1 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງບໍລິສັດ 
ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

5.2.2 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດສັດຊື່, ຮອບ 
ຄອບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງ.

5.2.3 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເອກະສານອື່ນ ທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ແລະ ຫ້າມສວຍໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

5.2.4 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດ, ການປຶກສາຫາລືກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນພື້ນ
ຖານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ. ສະມາຊິກສະພາບໍລິ 
ຫານ ມີໜ້າທີ່ທົບທວນເອກະສານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະ 
ພາບໍລິຫານ ໂດຍສະເພາະເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈະມີການ 
ປຶກສາຫາລືກັນ.

5.2.5 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະຄົນ ຄວນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບທຸກບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ 
ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ ຢ່າງທັນການ. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນ 
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ສາມາດເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ 
ດ້ານຈາກພາຍນອກ ໂດຍບໍລິສັດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ. 

5.2.6 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນຫຼີກລ້ຽງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. 
ໃນກໍລະນີ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ 
ບໍລິສັດ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານດັ່ງກ່າວ ຄວນຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ ຢູ່ເໜືອ 
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຫ້າມສວຍໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອ 
ສ້າງກໍາໄລ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.

5.2.7 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ໃນການນໍາສະເໜີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
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ທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ໃນຕໍ່ໜ້າ ຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກ່ອນຈະດໍາເນີນງານ ໃນ 
ນາມຕົນເອງ ຫຼື ຕາງໜ້າຄົນອື່ນ.

5.2.8 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດເປັນຄວາມລັບຢ່າງ 
ເຄັ່ງຄັດ ຈົນກວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນ.

5.2.9 ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 
75% ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃນປີ.

5.2.10 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດຢູ່ໃນລະບຽບກ່ຽວກັບ 
ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິສັດ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ໂດຍກໍານົດບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາການບໍລິການລະຫວ່າງ
ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິສັດ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຫຼັກການທີ6.
ການຄັດເລືອກແລະແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ

ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອດໍາເນີນວຽກ 
ງານທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.

ຄໍາແນະນຳທີ 6.1: ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ທີ່ມີ 
ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນ.

ຂໍ້ກຳນົດ:

6.1.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 
ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 1/2 ຂອງສະມາ 
ຊິກຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ລວມທັງປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ.

6.1.2 ສະມາຊິກອິດສະຫຼະຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ຄວນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ 
ດ້ານການບັນຊີ ໂດຍສະເພາະ ປະທານຄະນະກໍາມະການກວດສອບ.

6.1.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງລະບຽບກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ພ້ອມທັງເຜີຍ
ແຜ່ລະບຽບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ.

6.1.4 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດ ສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແບບ 
ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບໄວ້ໃນ ລະບຽບກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະ 
ການກວດສອບ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ ເປັນມາດຕະຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ. 

6.1.5 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ຄວນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້: 

1) ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພຶ່ອພິຈາລະນາການຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດກວດ 
ສອບ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ  ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງບໍລິສັດກວດສອບ 
ແລະ ບໍລິສັດ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດກວດສອບ.

2) ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພຶ່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ງົບປະມານພາຍໃນ, ແຜນການ 
ກວດສອບປະຈໍາປີ ແລະ ໂຄງປະກອບທາງດ້ານກົງຈັກ ຂອງໜ່ວຍງານກວດສອບ 
ພາຍໃນ. ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ທົບທວນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ 
ວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
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3) ທົບທວນເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລາຍງານການເງິນ.

4) ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບລະບຽບກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ 
ຜົນປະໂຫຍດ, ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດ. 

ຄໍາແນະນຳທີ6.2:ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ທີ່ມີຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນ
ໄຫວທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ຢ່າງ ເໝາະສົມ.

ຂໍ້ກຳນົດ

6.2.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 1/2 
ຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ລວມທັງປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ.

6.2.2 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງລະບຽບກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ພ້ອມ
ທັງເຜີຍແຜ່ລະບຽບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ. 

6.2.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດ ສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແບບ 
ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໄວ້ໃນລະບຽບກ່ຽວກັບຄະ 
ນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຊ່ຶງນໍາໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ. 

6.2.4 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຄວນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1) ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພຶ່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ;

2) ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ;

3) ທົບທວນ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ລະດັບຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ  ຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ;

4) ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດສິດຂອງ ຄະນະ 
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ອໍານວຍການ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່
ມີຄວາມສ່ຽງ. 

5) ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທ່ີຕິດພັນກັບການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິ
ສັດ;

6) ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ 
ກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມື ທີ່ ເໝາະສົມ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບຕໍ່ກັບລະດັບການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດເກີນລະດັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງຂັ້ນຕໍ່າ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

7) ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.

6.2.5 ບໍລິສັດ ທີ່ມີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ມີຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດ ໜ້ອຍກວ່າເພດານ ຕາມທີ່ລະ 
ບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ  ບໍລິສັດສາມາດແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ ຊຶ່ງ 
ຄະນະດັ່ງກ່າວຄວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງພ້ອມກັນ.

ຄໍາແນະນຳທີ6.3:    ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ

ຂໍ້ກຳນົດ

6.3.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ທີ່ປະກອບ 
ດ້ວຍ ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 1/2 ຂອງ 
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ລວມທັງປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ.

6.3.2 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງລະບຽບພາຍໃນກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ  
ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ລະບຽບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ.

6.3.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແບບ 
ແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ໄວ້ໃນລະບຽບກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະ
ການຄັດເລືອກ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງ 
ໃນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ.

6.3.4 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ຄວນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້: 

1) ກໍານົດຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນ ເປັນຕົ້ນ ສະມາຊິກສະພາ 
ບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອື່ນ ຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງກໍານົດ 
ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຈະມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ;
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2) ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະ 
ການ ຂອງສະພາບໍລິຫານ;

3) ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພືື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງນະໂຍບາຍສືບ 
ທອດພະນັກງານ ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ 
ດັ່ງກ່າວ;

4) ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທົບທວນກ່ຽວກັບຜົນການເຄື່ອນໄຫວ 
ວຽກງານຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ເປັນແຕ່ 
ລະໄລຍະ.

5) ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ 
ມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິິກສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ.

6.3.5 ຄົ້ນຄວ້າ,  ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ຄໍາແນະນໍາທີ6.4:   ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບ 
ແທນ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

6.4.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ ທີ່ 
ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງຫນ້ອຍ 3 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 1/2 
ຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ລວມທັງປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊິກອິດສະຫຼະ.

6.4.2 ສະພາບໍລິຫານຄວນຮັບຮອງລະບຽບກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ 
ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ລະບຽບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ.

6.4.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດ ສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ 
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ ໄວ້ໃນລະບຽບກ່ຽວ 
ກັບຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ ເປັນມາດຕະຖານໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະດັ່ງ 
ກ່າວ.

6.4.4 ຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນ ຄວນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້: 

1) ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວກັບການກໍາ
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ນົດຄ່າຕອບແທນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ຕໍາ 
ແໜ່ງອື່ນຂອງບໍລິສັດ;

2) ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກ 
ງານຂອງບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ການຄັດເລືອກ, ຄຸ້ມຄອງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ.

6.4.5 ບໍລິສັດ ທີ່ມີມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ມີຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດ ໜ້ອຍກວ່າເພດານ ຕາມທີ່ລະ 
ບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ  ບໍລິສັດສາມາດແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ຊຶ່ງຄະ 
ນະດັ່ງກ່າວຄວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການກໍານົດຄ່າຕອບແທນພ້ອມກັນ.

ຄໍາແນະນໍາທີ6.5:    ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການກວດສອບລາຍ
ການທີ່ກ່ຽວພັນ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

6.5.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການກວດສອບລາຍການ 
ທີ່ກ່ຽວພັນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ, 
ໃນນັ້ນ 1/2 ຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ລວມທັງປະທານ ຄວນແມ່ນສະມາຊິກ 
ອິດສະຫຼະ. 

6.5.2 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງລະບຽບກ່ຽວກັບຄະນະກໍາມະການກວດສອບລາຍການ ທີ່ 
ກ່ຽວພັນ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ລະບຽບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມວນຊົນຊາບ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ.

6.5.3 ສະພາບໍລິຫານຄວນກໍານົດ ສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແບບແຜນ 
ວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນໄວ້ໃນລະບຽບກ່ຽວກັບ
ຄະນະກໍາມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ. 

6.5.4 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ຄວນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້: 

1) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນ ລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນທັງໝົດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການດໍາເນີນ
ທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ພ້ອມທັງ ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອ 
ພິຈາລະນາລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນດັ່ງກ່າວ;

2) ລາຍງານຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ 
ແລະ ມູນຄ່າຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນ 
ແຕ່ລະລາຍ ແລະ ມູນຄ່າຄວາມສ່ຽງລວມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
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3) ຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດ ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ ໃຫ້ແກ່ສໍານັກງານ
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມວນຊົນຊາບ 
ຕາມລະບຽບການ.

ຫຼັກການ7:
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະພາບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຕົນ ໂດຍການສ້າງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກທີ່ຈະແຈ້ງ 
ແລະມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນ 
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ. ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະເມີນຜົນການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ 
ຮັບປະກັນວ່າ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ    
ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄໍາແນະນໍາທີ 7.1:  ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງສະພາບໍລິຫານ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ດໍາເນີນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

7.1.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອລົງເລິກປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ.

7.1.2 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງ 
ແຜນດັ່ງກ່າວຄວນກໍານົດວັນເວລາໃນການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ 
ສໍາຄັນທີ່ຈະຍົກຂຶ້ນປຶກສາຫາລື ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນຂອງ 
ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ.

7.1.3 ບໍລິສັດ ຄວນກໍານົດໃຫ້ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຕ້ອງມີອົງປະຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍ 2/3 ຂອງ
ຈໍານວນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ເພື່ອຕັດສິນບັນຫາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

7.1.4 ເອກະສານກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ  ເປັນຕົ້ນ ວາລະກອງປະຊຸມ, ບົດບັນທຶກກອງ 
ປະຊຸມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ບົດສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄະນະອໍານວຍການ 
ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນແຈກຢາຍໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຢ່າງຫນ້ອຍ  
7 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນມື້ເປີດກອງປະຊຸມ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຄວນມີເນື້ອໃນຈະແຈ້ງ, 
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ສາມາດເຂົ້າໃຈບັນຫາສໍາຄັນ 
ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການຕັດສິນບັນຫາ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

7.1.5 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບຮ່າງວາລະກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫຼື 
ສາມາດສະເໜີເພີ່ມເຕີມວາລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

7.1.6 ເລຂານຸການບໍລິສັດ ຄວນເຮັດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທຸກຄັ້ງ ແລະ ແຈກຢາຍ 
ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທັງໝົດ ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະ 
ການ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ຄໍາແນະນໍາທີ 7.2: ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີຂອງຕົນ 
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງສະພາບໍລິຫານ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

7.2.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກ 
ສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ປະຈໍາປີ.

7.2.2 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ຄວນສ້າງມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການປະ 
ເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະ 
ຄົນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ.

7.2.3 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ຄວນຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການ 
ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລິຫານປະຈໍາປີ ແລະ ລາຍງານຢ່າງເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ພ້ອມ ທັງແນະນໍາ 
ວິທີການແກ້ໄຂດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຖ້າມີ.

7.2.4 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນເຜີຍແຜ່ ມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການປະເມີນ 
ຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະພາບໍລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະຄົນ 
ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ໃນບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ 
ປະຈໍາປີ (Annual Report) ຂອງບໍລິສັດ.
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ການປະເມີນສະພາບໍລິຫານ
ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ 
ຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ. ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ແລະ ປະທານສະພາບໍລິ 
ຫານ ຄວນແນະນໍາຂັ້ນຕອນໃນການປະເມີນ ໂດຍສາມາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານໃດໜຶ່ງໄດ້ (ຖ້າຈໍາເປັນ). 

ການປະເມີນຄວນມີ ກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມື ດັ່ງນີ້:
• ຄໍາແນະນໍາລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະເມີນ;
• ແບບສອບຖາມ ເພື່ອທາບທາມສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະຄົນ ແບບປິດລັບ;
• ການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໂດຍຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ;
• ການນໍາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນປັບປຸງ ເພື່ອ 

ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.

ການປະເມີນສະພາບໍລິຫານ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
• ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາບໍລິຫານ (ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, 

ປະສົບການ, ເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ອື່ນໆ);
• ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກໍາມະການຂອງສະພາບໍລິ 

ຫານ;
• ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງສະພາບໍລິຫານ; 
• ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ.

ຄໍາແນະນໍາທີ 7.3:  ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ຈັນຍາບັນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານມີຈັນຍາບັນສູງ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

7.3.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງລະບຽບກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະ 
ໂຫຍດ ສໍາລັບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິ 
ສັດ.

7.3.2 ລະບຽບດັ່ງກ່າວ ຄວນກໍານົດຂອບເຂດຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຜົນປະ 
ໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານ 
ຂອງບໍລິສັດ ລວມທັງ ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

7.3.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິ 
ຫານ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ໃນຂັ້ນຕອນ 
ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພະນັກງານໃໝ່.

7.3.4 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນຂອດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດ
ຄ່ອງໃນການປະຕິບັດລະບຽບດັ່ງກ່າວ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ .

7.3.5 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນເຜີຍແຜ່ລະບຽບດັ່ງກ່າວ ຜ່ານເວັບໄຊ້ຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ຄໍາແນະນໍາທີ 7.4: ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ 
ຕົນ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະສິດທິພາບ 
ຂອງສະພາບໍລິຫານ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

7.4.1 ລະບຽບກ່ຽວກັບສະພາບໍລິຫານຄວນກໍານົດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງ 
ໃໝ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສໍາມະນາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

7.4.2 ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບໃນ 
ການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

7.4.3 ຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ຄວນຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແຜນພັດທະນາ ດ້ານ 
ວິຊາຊີບ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ມີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ການປັບປຸງວຽກງານ ນິຕິກໍາ, ທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເງິນ ແລະ ວຽກງານອື່ນ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນການປະເມີນປະຈໍາປີຂອງສະພາບໍລິຫານ.

7.4.4 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ທີ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ ພາຍໃນປີ ແລະ ແຜນຝຶກອົບຮົມຂອງຕົນ ໃນບົດ ສະຫຸຼບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະ 
ຈໍາປີ  (Annual Reports) ຂອງບໍລິສັດ.

ຄໍາແນະນໍາທີ7.5:     ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງເລຂານຸການບໍລິສັດ ເພື່ອຊ່ວຍສະ
ພາບໍລິຫານໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.
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ຂໍ້ກໍານົດ:

7.5.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄັດເລືອກ, ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງເລຂານຸການບໍລິສັດ.

7.5.2 ເລຂານຸການບໍລິສັດ ຄວນມີປະສົບການດ້ານ ກົດຫມາຍ, ບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, 
ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ປະສົບການດ້ານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

7.5.3 ເລຂານຸການບໍລິສັດ ຄວນມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບ 
ໃຊ້ປັດຈຸບັນ ແລະ ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ພ້ອມທັງ 
ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານອື່ນທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

7.5.4 ເລຂານຸການບໍລິສັດ ຄວນຊ່ວຍວຽກຂອງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ຂອງ 
ສະພາບໍລິຫານ ໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງພວກກ່ຽວ ພ້ອມທັງ ຊ່ວຍວຽກງານ 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ. ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບຮອງລະບຽບກ່ຽວກັບເລຂາ 
ນຸການບໍລິສັດ ຊຶ່ງກໍານົດກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແບບແຜນວິທີ 
ເຮັດວຽກ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຫຼັກການ8:
ການສ້າງລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
 
ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສ້າງລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍລິ
ສັດສາມາດບັນລຸວຽກງານຕາມເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ແນໃສ່ພັດທະນາທຸລະກິດແບບຢືນ.

ຄໍາແນະນໍາທີ8.1:  ສະພາບໍລິຫານ ຄວນພັດທະນາລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ຮັບ 
ປະກັນ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອບັນລຸວຽກງານຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ບໍລິສັດກໍານົດໄວ້.

ຂໍ້ກໍານົດ:

8.1.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນທົບທວນປະສິດທິພາບຂອງ ລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການກວດສອບ.

8.1.2 ບໍລິສັດ ຄວນມີໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກສະພາບໍ 
ລິຫານ ໃນວຽກງານຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສະພາບໍລິຫານ 
ຄວນຮັບຮອງລະບຽບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງກໍານົດກ່ຽວກັບຂອບ 
ເຂດສິດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ເນື້ອໃນ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

8.1.3 ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ຄວນລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ
ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ. ຫົວໜ້າກວດສອບ 
ພາຍໃນ ຄວນແມ່ນ ຫົວໜ້າ ຝ່າຍ, ພະແນກ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄະນະອໍາ 
ນວຍການ. ຫົວໜ້າກວດສອບພາຍໃນ ຄວນຄັດເລືອກ, ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍ 
ຄະນະກໍາມະການກວດສອບ. 

8.1.4 ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ຄວນຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານ, 
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວໃ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

8.1.5 ບໍລິສັດ ຄວນກໍານົດໃຫ້ບໍລິສັດກວດສອບ ທົບທວນລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງຕົນ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

8.1.6 ບໍລິສັດ ຄວນມີໜ່ວຍງານກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບໍລິສັດ ປະຕິບັດ 
ສອດຄ່ອງຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນ. 
ໜ່ວຍງານກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ຄວນຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ 
ງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ພ້ອມທັງ ລາຍງານ ໃຫ້ 
ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

8.1.7 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ລະບົບຮັບຄໍາສະເໜີ, ຮ້ອງ 
ຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ ໂດຍໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນຕະຫຼາດ ສາມາດສື່ສານກ່ຽວກັບ ການກະທໍາທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ ຫຼື ການກະທໍາ ທີ່ບໍ່ມີຈັນຍາບັນ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. 
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ການສະເໜີ,ຮ້ອງຟ້ອງຫຼືແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດ
ບໍລິສັດ ຄວນມີລະບຽບກ່ຽວກັບການສະເໜ,ີ ຮອ້ງຟ້ອງ ຫືຼ ແຈງ້ຄວາມກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສໍ້ໂກງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ, ການນໍາ 
ໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ເພື່ອຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ການກະທໍາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ ແມ່ນພະ 
ນັກງານ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ, 
ຕໍ່ມວນຊົນ ຫຼື ອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ການກະທໍາ ທີ່ບໍ່ມີຈັນຍາບັນຕ່າງໆ. ການສ້າງກົນໄກດັ່ງກ່າວ ສາມາດ 
ປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ ກໍານົດຂັ້ນຕອນໃຫ້ພະນັກງານ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ 
ສາມາດສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່ (ເຊັ່ນ: ຜ່ານ ສາຍດ່ວນ ຫຼື ອີເມວ 
ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ) ຕໍ່ໜ່ວຍງານ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບໍລິສັດ (ເຊັ່ນ: ຄະນະ ກໍາມະ 
ການກວດສອບ ຫຼື ຫົວໜ້າກວດສອບພາຍໃນ) ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວ.

ລະບຽບກ່ຽວກັບການສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ ກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ ຄວນປະກອບມີ 
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
• ຂັ້ນຕອນການລາຍງານກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ;
• ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຕອບ ແລະ ກວດກາ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ ກໍລະນີໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ 

ຈາກຜູ້ສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດ;
• ຂັ້ນຕອນ ການຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ແຈ້ງຄວາມ 

ກ່ຽວ ກັບການກະທໍາຜິດ ແລະ ການປົກປ້ອງພວກກ່ຽວ. 

ຄໍາແນະນໍາທີ 8.2: ສະພາບໍລິຫານ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາ 
ເນີນງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ການເງິນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ       
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອື່ນ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຂໍ້ກໍານົດ:

8.2.1 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນປຶກສາຫາລືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງ 
ດ້ານທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ການປະເມີນຂອງສະພາບໍລິຫານ ຕໍ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມ 
ສ່ຽງພາຍໃນ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ພ້ອມທັງ ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບດັ່ງ 
ກ່າວ. ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ມີເວລາພຽງພໍເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະ 
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ສາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມສ່ຽງ 
ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຈາກການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.

8.2.2 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນກໍານົດ ລະດັບ ແລະ ເພດານຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ.

8.2.3 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານທຸລະກິດທັງໝົດ ໄດ້ຖືກກໍານົດ, 
ວັດແທກ, ປະເມີນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

8.2.4 ສະພາບໍລິຫານ ຄວນຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ທີ່ກໍານົດກ່ຽວກັບລະບົບ ແລະ ລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ລະບົບດັ່ງກ່າວ 
ຄວນອີງໃສ່ຫຼັກການ ການປ້ອງກັນສາມຂັ້ນ (three lines of defense) ດັ່ງນີ້:

1) ການປ້ອງກັນຂັ້ນທີ 1 ແມ່ນ ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ, ພະແນກ, ຝ່າຍ ແລະ ຄະນະອໍານວຍ 
ການ ຂອງບໍລິສັດ; 

2) ການປ້ອງກັນຂັ້ນທີ 2 ແມ່ນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 
ຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງ;

3) ການປ້ອງກັນຂັ້ນທີ 3 ແມ່ນ ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 
ກວດສອບ.

8.2.5 ບໍລິສັດ ຄວນຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມ 
ຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ. ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຄວນລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ ຄະນະ 
ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.

8.2.6 ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຄວນມີສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ. ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1) ຮັບປະກັນການກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;

2) ຮັບປະກັນໃຫ້ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບ; 

3) ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະ 
ອໍານວຍການ ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ວັນທີ  24 ເມສາ 2019
ຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
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